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ບົດທີ 10ແລະ11ຕາມລຳດັບເພື່ອຈະໄດ້ເຫັນຕົວຢ່າງຂອງກິດຈະກຳຕ່າງໆໃນການສິດສອນໃຫ້ເດັກຮຽນ
ຮູ້ຄວາມຊຳນານດ້ານຕ່າງໆຕື່ມ.


ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຈາກປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ ຍັງມີຂໍ້ມູນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ດູແລໃນການດູແລອີກຄົນໜຶ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້

ພໍແ
່ ມ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ ເຊິງ່ ກັນແລະກັນແລະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນແລະເພີມ
່ ຄວາມຮູບ
້ ນ
ັ ຫາຕາບອດແລະວິໄສທັດ.

ຄຳເຫັນກ່ຽວກັບພາບປະກອບ


ປຶ້ມຫົວນີ້ ແມ່ນຂຽນຂຶ້ນສຳລັບຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບເດັກທີ່ມີບັນຫາດ້ານສາຍຕາໃນທົ່ວໂລກ ດັ່ງນັ້ນ ບັນ

ດາຮູບພາບຕ່າງກໍ່ແມ່ນມາຈາກຫລາຍສາຂາວັດທະນະທຳ ແລະ ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ບັນດາຮູບພາບເຫລົ່ານີ້
ຈະເປັນສິ່ງເຕືອນໃຫ້ທ່ານຮັບຮູ້ວ່າໃນທົ່ວໂລກນີ້ໃຜໆກໍ່ປະສົບກັບສິ່ງທ້າທາຍບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບທ່ານເລີຍ.

ຫມາຍເຫດກ່ຽວກັບພາສາທີ່ໃຊ້ໃນປຶ້ມຫົວນີ້


ບັນດາປຶ້ມຈຳນວນຫລວງຫລາຍເມື່ອກ່າວເຖິງເດັກທີ່ຕາບອດມັກຈະກ່າວວ່າເດັກທຸກຄົນມີແຕ່ເດັກ

ຜູ້ຊາຍຕາບອດເພາະມັກໃຊ້ວ່າ “he”ລາວ(ຜູ້ຊາຍ)ເມື່ອກ່າວເຖິງເດັກທັງຫມົດ.ສາເຫດທີ່ເປັນແບບນີ້ແມ່ນ
ມາຈາກວ່າສັງຄົມນັບຖືວ່າເພດຊາຍມີຄວາມສຳຄັນກວ່າເພດຍິງແລະມັນສົ່ງຜົນສະທ້ອນໃຫ້ການໃຊ້ພາສ
າມີຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດໃນການໃຊ້ພາສາ.

         ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ເດັກເພດຍິງນອກຈາກທີ່ບໍ່ໃຊ້ພາສາສຳລັບພວກເຂົາ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງແລ້ວ
ພວກເຂົາຍັງຖືກເອົາໃຈໃສ່  ແລະ ໄດ້ຮັບການດູແລຫນ້ອຍກວ່າເພດຊາຍ. ນີ້
ຫມາຍຄວາມວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ກິນອາຫານຫນ້ອຍກວ່າ ແລະ ດ້ານ
ສຸຂະພາບກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເທົ່າທີ່ຄວນ ດັ່ງນັ້ນ
ເພດຍິງຈຶ່ງເປັນສາເຫດເປັນຕາບອດຫລາຍກວ່າ.

ການໃຊ້ຄຳສັບທີ່ເປັນເພດຊາຍແຕ່ໃນຕົວຈິງແມ່ນຫມາຍ
ເຖິງເດັກຕາບອດ ໃນບາງບົດແມ່ນບໍ່ໃຫ້ຖືວ່າເປັນບັນຫາ
ໃຫຍ່ ເພາະພາສາລາວການໃຊ້ຄຳວ່າ“ລາວ”ກໍ່ຫມາຍ

ເຖິງທັງເພດຍິງແລະເພດຊາຍຄືກັນຊຶ່ງຕ່າງກັບພາສາ
ອັງກິດ(ຄຳເຫັນຜູ້ແປ).

        ເດັກທຸກຄົນລ້ວນແລ້ວແຕ່ຕ້ອງການຄວາມຮັກ
ແລະຄວາມເອົາເອົາໃສ່ຄືກັນຫມົດ

     ແລະ ພວກເຂົາກໍຄວນໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ຈຳເປັນເຫລົ່ານີ້
ຈາກພວກທ່ານ.
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